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UCHWAŁA Nr XXV/216/2021 

Rady Dzielnicy VI Bronowice 

z dnia 11 marca 2021 r. 
 

 

w sprawie parku Tetmajera 

 

 
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. k uchwały nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 

r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (t. j. Dz. U. Woj. 

Mał. z 2019 r. poz. 5468 ze zm.), Rada Dzielnicy VI Bronowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W związku z przedstawieniem projektu parku Rada Dzielnicy VI wnosi następujące uwagi: 

Projekt powinien uwzględniać poniższe punkty: 

1. Teren stawu powinien pozostać ogrodzony, a ogrodzenie ewentualnie obsadzone roślinnością 

pnącą lub zakrzewione. Leśny plac zabaw na terenie dawnej pasieki powinien być ogrodzony 

aby uniknąć dewastacji (na terenie znajduje się instancja wodna) i ewentualnych konfliktów 

na linii człowiek - dzikie zwierzę. Ogrodzenie nie wpłynie na potrzebę migracji zwierząt 

ponieważ obszar ten jest położny na skraju parku i z dwóch stron jest otoczony przestrzenią 

zurbanizowaną (ulica, budynek mieszkalny). Ogrodzenie to powinno być w formie tradycyjnej 

lub w formie wygrodzenia płotami z wikliny lub roślin (żywopłot). 

2. Należy wykonać prace remontowe, połączone z zagospodarowaniem otoczenia przy pomocy 

roślin, przy schodach prowadzących do źródełka w rejonie schronu amunicyjnego przy ul. 

Truszkowskiego. 

3. W pobliżu stawu, już na tym etapie, powinna być jasno wydzielona strefa dostępna tylko dla 

wędkarzy i strefa mieszkańca gdzie nie odbywało by się wędkowanie (strefa mieszkańca 

powinna obejmować teren od wejścia wraz z pomostem, altaną, drewnianym trapem, ogrodem 

sensorycznym  

i powinna sięgać do ścieżki biegnącej w kierunku dawnej pasieki, z drugiej strony strefa 

mieszkańca powinna kończyć się za drewnianym trapem). 

4. Ze względu na to, że w projekcie zaproponowano tylko jedną huśtawkę dla dzieci, w strefie 

relaksu powinna się znaleźć konstrukcja drewniana pod huśtawki a na miejscu stojaków na 

hamaki powinna się znaleźć dodatkowa ławko huśtawka. 

5. Wprowadzenie do projektu roślin okrywowych lubiących cień o niskich wymaganiach 

środowiskowych takich jak wiciokrzew, barwinek, epimedia, dąbrówka, bodziszek wzdłuż  

ul. Tetmajera (również w okolicach źródełka). 

6. Tablica Nordic Wolking, w głębi lasu, powinna zawierać informacje o ćwiczeniach jakie 

mogą wykonać osoby które wybiorą tą formę aktywności. 

7. Należy umieścić tablicę informacyjną dotyczącą rodzaju budek lęgowych w kontekście 

gatunku ptaków dla których są one przeznaczone przy głównej ścieżce przez las w pobliżu 

miejsca gdzie budki będą zamontowane 

8. Przy ścieżce biegnącej od baterii amunicyjnej przy ul. Truszkowskiego w kierunku zachodnim 

powinny się znaleźć treści edukacyjne w formie tablic lub słupków edukacyjnych (obecnie 



pojawia się wrażenie nagromadzenia treści edukacyjnych na terenie po dawnej pasiece przy 

całkowitym ich braku na innych obszarach).  

9. Siedziska/bujaki dla dzieci w kształcie zwierzątek powinny występować w większej ilości  

w różnych punktach parku dając wrażenie pewnej spójności koncepcji. 

10. Należy dodatkowo umieścić urządzenie - koło tai chi jako wyposażenie siłowni. 

11. Należy rozważyć scalenie stylistyczne tablicy regulaminowej z innymi tablicami na terenie 

parku. 

12. Projekt znacząco odbiega od pierwotnej koncepcji (brak pasieki, brak placu zabaw  

z urządzeniami) wobec powyższego Rada Dzielnicy wnioskuje aby ponownie rozważyć 

wprowadzenie trapów drewnianych w miejsce metalowych lub konstrukcji mieszanej o 

stalowej konstrukcji nośnej z pokryciem drewnianym.  

13. Rada Dzielnicy zauważa również inne problemy projektowe wymagające wyjaśnień ze strony 

autorów projektu (np. lokalizacja urządzeń, rozbieżności w przedstawionych materiałach). 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

 

 
 

 

 

                                                                                     Przewodniczący 

         Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice 

 

 

                                                                                       Bogdan Smok   


